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ZELENÉ "TBADING STAMPS"

ku břehu a cestujícím bylo dovo-

leno Hejítl dolů nebylo opět vítá-
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J)en byl šedý u toNkný Oblo-

ha potažena byla mraky z nichž
od ránu papruk Nluiioění ani neza-kmi- tl

A tuk Htuutno bylo kolem
že ú ku podivu to bylo tomu kdo

jevy a na mnohé nich ještč dnes

vzpomínámptal jsem a sel jsem za ostatními
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tak často vzpomínal
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selého
í moře bylo Mimitné Nevelí

PSkě vlny pohybovaly ho líně jako
A bodrý Němec z Porýní zase

vyprávěl své otřepané anekdoty #1125by nebylo v nich života Zdálo JÍCÍM A RODIČŮM Pa radost mel ze ho poslouchámene žo jHou unaveny vybouřivše m
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vzpomínám Jako ptačí přiletí PamatojtoAno i cístu jící byli jukni ho Výkonný výbor Matice Vyššího

Vzdělání upozorňuje České rodičety vzpomínky a zase odlétajíHmotněli Stáli tu a tam v lilou
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H07 Jlariicy Street
OhJíxlniJU) al pott4u neb telefonem Donylaii 1800 nebo 10HS io půjčky těch kteří by si přáli stundaloHteeh Většina mužů ode
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ry toho nedovolujíMůj první americký dojemkudž po chvíli doléhal na palubu

hlučný hovor Podobno i většina Uchazeč bez rozdílu vyhoví náTo hyb) posledního dno naňí
sledujícím podmínkám i Musí býtplavby Všichni měli jsme sváiJam uchýlila ho do daniHkého na' Pro stůlčeského původu chovati české cizavazadla připravená na palulonti
ty a ovládatí českou řeči vedebách a rozechvěni jaksi očekávaliTukový podivný den — jako
slušný a mravný život a jest tělesjsme malý bílý parníček na němžutvořený pro vzpomínaní A vzpo
ně zdráv postrádá vlastních lunouz z dáli vítala nás roepjatá orliminky ho dontaví opředou duši a
ných prostředků vyhéřo si dobré
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Jest lehké perlící ue a fízné a jako jest zdravé jest i

co a vlajka americkáělověk vzpomíná — a vzj)omíná
A je tak podivné tes k no a Hlad

učiliště schválené výkonným výNaše loď jela pomalým tempem
borem a uvolí se vystudovat! plnýPo chvíli stanul parníček u ná ako zároveň v léch vzpomínkách „
akademický běhs vykáže so po

cbutoé Vyrobeno jeat i nejleptiho chmele vybrané-h- o

ječmene afisté vody— neníť v něm ani jediné přísa-

dy jel by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
po lanovém žebříku vyšplhali e

na naši loď američtí lékaři a ú- - třebnymi schopnostmi a vynovl
vstupujícím požadavkům ústavuTehdy byl tako tukový podivní ředníci pivo v nižádném imyslu ale jest to jedno i neilepíích

rozHtcNklený den podzimní — jako a ti kteříž je jednou okusili stalí ee řádnými našimi"Všichni do jídelny" zněl roz do kterého vstoupí a uvolí se do

volití aby výkonný výbor dostá
val zprávy o jeho pokroku Téi

ten dnešní A já procházel e zákazníkykaz Neradi loučili jsme ho n po
Prahou iiupouled Dodává ae v bednách a bicu v lahvích kvartohledem na zelené ostrůvky kolem
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vu svá zamilovaná mÍHta jnem na slunce I moře bylo jaksi temné výboru seznam jmén rodáku u uči-

telů kteří jej mohou odporučit) JETTEfí EEEWING C0„ rafi a iabruli rfiiuriič pírovštívil a u každého chvíli poutá) okolí zamlžené Všude poleto
aneb o nčm bližší zprávy podatlprobíraje ho v vzpomínkách jež vali mořští rackové tu přibližují HOUTH ONHHA NKH
Přihlášky od posluchačů v právce se těsně k vlnám tu opět vysopoutaly runo k tomu míxtu

A od nádherných Hradčan no ko vznesli se nad kalné vody nických a lékařských odborech s

dosud nepřijímajímohl jaem ani očí oíHrlitiout Stál V jídelně} zatím vyslýchali nás
V pádu že výkonný výbor uznáameričtí úřadníci Jednomu pojHcm u HtaroměntNkó voílárny a oři

mu těkal jnem h míxta na mínto žo ucházeS vyhovuje požadavkůmdruhem pak dávali nam potvrze
stanov povolí tomuto půjčku narreuo mnou rozprontiral ne ní Plni nedočkavosti vybíhali
jeho čestný závazek a bez úroků

co povzbudí vaSí energii a
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parného doe jcit fklervce
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jsme na palubuobraz ěarokránný Velebné Hrad-

čany trůnily okolí a pod nimi kr částco nepřesahující $25000Kolem nasí lodi pluly různé par
ročné

níky na nichž lidé mávali
Doufáme že rodáci naší užijí
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ky i nichž každý má hvoii hinto
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roti nám klobouky a šátečky
A tu pojednou objevil ho zra éto příležitosti a povzbudí naděj

nou chudou mládež k užívání těchMikuláše vypínaly ho k obloze A kňm naším ěarokrásný obrax Nad
to půjček které jsou poskytoványkalným vlnícím ho mořem vynoří
no co almužna ale co čestná půj

dulo opet Htrahov Petřin a všech

na ta mínta k nimž poutala mní
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Jeřf uznáváno vScmi mikv
niky dobrého piva za nejlepfí
v irbii Pijte METOVO"
k v6li ivému tůtévf

a se mohutná Hocha nvobody
čka bez úroků a jména dlužníkůluk jak jsem ji vídával na růz
se neuveřejňujíA tak podivné Hinutno mně bylo ných obrázcích viděl jsem jí nyní
Chováme též naději h i ti rodipři pomyšlení Žo tenhle obraz vi ve skutečnosti

če kteří mají dostutečných prodím napohled že nnad už nikdy Všichni upírali jsme na ni oči

rXl DoutfliiH HO ~nikdy nepokochám se pohledem lokud tonula ještě v mlhách a ani středků budou posílati dítky své

do vyšších vzdělaných ústavů alockati jsme se nemohli až spana ty zkameněle Hvědky Hlavy na
Ňeho národa takovým nechť jsou cleny Matitříme ji v plné kráse Metz Bros Brewing Coce neb ne nabízíme též své službyA když pluli jsme kolem neby- -

okud se poskytování zprav o růz
Za několik hodin už zmizí ti

Praha — mýdel jsem si — a kdo
ví kdy ji zase HpatříS Kdo ví co

o snad jednoho oka aby nebylo
ných ústavech týče a doufáme že

upřeno na onu sochu jež jakoby
kynula všem na pozdrav

omňcek těch hojně budou uzi- -

1vati mílA to byli jsme již v přístavi
Veškeré příspěvky peněžité zá- -šti Všude bVlo rušno a živo

Kam oko pohlédlo všude bylo sylky dopisy týkající se fi-

nančních záležitostí a žádosti olno parníků a na nich plno lidí
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knihy buďtež zasílány na adresuVečer skláněl se nad mořem
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čky dotazy a veškeré jiné dopisyvati Hvětla jež činila obraz ten za
Tel 5441 1001 Farna nl„ Omahapatřící tajemníkovi buďtež zasl
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